
                                                                               

 

OŚWIADCZENIE 
 

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych udostępnionych z własnej 

inicjatywy w następujących dokumentach aplikacyjnych, tj: ( wypełnić tylko w sytuacji 

udostępnienia takich dokumentów)…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

  (wymienić dokumenty przekazane z własnej inicjatywy wraz z dokumentami aplikacyjnymi,  

  których złożenia nie wymagano w ogłoszeniu o naborze – podstawa prawna art. 221a § 1 i 3)  

 

 

 

 

………………………………………………… 
      (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie) 

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE  z 2016 Nr 119 poz. 1 ), 

informujemy że: 

 

1. Administratorem Danych jest Burmistrz Gminy Baborów z siedzibą w Urzędzie Miejskim 

w Baborowie ul. Ratuszowa 2a, 48-120 Baborów, um@baborow.pl , tel. 77 4036920. 

2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach 

ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw. Jest nim Pan Andrzej Pawłowicz, adres 

e-mail: iod@baborow.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na aplikowane 

stanowisko pracy. Podstawami prawnymi przetwarzania są natomiast: 

• art.22¹ §1 ustawy - Kodeks Pracy 

• art.6 ust.1 lit. b. RODO – podejmowanie działań przed zawarciem umowy o pracę 

4. Zgodnie z art.22¹ §1 ustawy - Kodeks pracy zakres danych osobowych niezbędnych do 

przeprowadzenia rekrutacji obejmuje: 

• imię i nazwisko, 

• imiona rodziców, 

• data urodzenia, 

• miejsce zamieszkania, 

• wykształcenie, 

• przebieg dotychczasowego zatrudnienia. 

W przypadku podania przez Panią/Pana danych osobowych wykraczających poza wymieniony 

powyżej zakres przetwarzanie danych osobowych będzie miało miejsce na podstawie Pani/Pana 

zgody – art.6 ust.1 lit. a. lub/i art.9 ust. 2 lit. a. RODO. 
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5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków 

przewidzianych przepisami prawa. 

6. Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza teren Polski. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na 

aplikowane stanowisko pracy. 

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu; 

• prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, 

• prawo do sprostowania (poprawiania) danych, 

• prawo do usunięcia danych zbędnych dla celu przetwarzania określonego w pkt. 3, 

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 

• prawo do przenoszenia danych, 

• prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych podanych na podstawie art.6 ust.1 lit. a. lub/i 

art.9 ust.2 lit. a. RODO – przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem, 

• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) – 

w przypadku, gdy uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w oparciu o przepisy 

Kodeksu Pracy oraz dobrowolne w pozostałym zakresie.  

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w 

formie profilowania. 

 

W związku z ubieganiem się o zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w Baborowie na stanowisko 

…………………………………………………………………………… zapoznałem/am się z powyższą 

informacją. 

 

 

 

 

………………………………………………………. 
(podpis  osoby ubiegającej się o zatrudnienie) 

 

 


